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RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 13/2015/SINTER, DE 28 DE SETEMBRO DE 2015 
 

PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO 
 

O Secretário de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), no uso de suas atribuições, considerando o que dispõe a Resolução n.º 7/CUn/99 de 30 de 
Março de 1999, que institui e regulamenta o intercâmbio acadêmico no âmbito dos cursos de 
graduação da UFSC, retifica o Edital n.º 13/2015/SINTER, de 28 de setembro de 2015: 

 
Onde se lê: 
 
3.2 Os pré-requisitos para homologação da candidatura pela UFSC são: 

 
I - Ter pelo menos 40% da carga horária do curso concluído no momento da inscrição; 
 
Leia-se: 
 
I - Ter pelo menos 40% da carga horária do curso concluído no momento da inscrição, do curso ou 
40% da carga horária do curso concluído no momento do início do intercâmbio, desde que com a 
concordância do coordenador.  
 
Onde se lê: 
 
3.3 O aluno que não tiver 40% da carga horária do curso concluído no momento da inscrição terá 
sua inscrição bloqueada no sistema de inscrições online da UFSC. 
 
Leia-se: 
 
3.3 O aluno que não tiver 40% da carga horária do curso concluído no momento da inscrição terá 
sua inscrição bloqueada no sistema de inscrições online da UFSC. O aluno que tiver 40% da carga 
horária do curso concluído, no momento do início do intercâmbio, só terá sua candidatura 
considerada se encaminhar para o e-mail outgoing.sinter@contato.ufsc.br  uma declaração assinada 
pelo coordenador do seu curso confirmando que concluirá os 40% antes do início do intercâmbio e 
seguir as orientações que serão enviadas posteriormente por e-mail. 
 
 
 
 

LUIZ CARLOS PINHEIRO MACHADO FILHO 
                                  
 

Em 20 de outubro de 2015. 


